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Rozeznanie rynku 

w celu ustalenia ceny rynkowej dot. zatrudnienia ekspertów niezależnych 

przeprowadzających ocenę merytoryczną biznesplanów w Projekcie pt. „Biznes od zaraz”. 

 

W związku z realizacją Projektu pt. „Biznes od zaraz” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracamy 

się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU 
 

⎯ Wykonawca będzie pełnił funkcję Eksperta niezależnego w ramach Komisji Oceny 

Wniosków (KOW).  

⎯ Wykonawca przeprowadzi ocenę merytoryczną biznesplanów a także oceną 

merytoryczną wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zgodnie z Regulaminem 

przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego oraz Standardami oceny biznesplanów. Ocena każdego 

biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego będzie dokonywana 

przez 2 wybranych członków KOW.  

⎯ Wykonawca sporządzi pisemną ocenę wraz z wyczerpującym uzasadnieniem na karcie 

oceny merytorycznej biznesplanu/wniosku dla każdego/ej Uczestnika/czki projektu.  

⎯ Wykonawca zobowiązuje się do udziału w posiedzeniach członków KOW w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie woj. lubelskiego. A także do 

współsporządzania listy rankingowej Uczestników/czek projektu, którzy/e otrzymają 

wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe finansowe w ramach projektu według 

uzyskanej liczby punktów, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych 

na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.  

⎯ Wykonawca dokona rozpatrzenia ewentualnych odwołań od oceny Komisji Oceny 

Wniosków, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Przeprowadzenie 

ponownej oceny danego biznesplanu dokonane zostanie przez innego członka KOW niż 

oceniający po raz pierwszy, na analogicznych zasadach.  

⎯ Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, według harmonogramu ściśle określonego przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej dyspozycyjności i mobilności rozumianych jako 

realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, w oparciu o przedkładany na bieżąco przez Zamawiającego 

harmonogram, uaktualniany zgodnie z możliwościami i potrzebami Zamawiającego. 
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⎯ Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco dokumentacji własnych prac tj. 

rzetelnego wypełniania Kart ocen oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji 

usługi, a także do stałej współpracy z kadra projektu.  

⎯ Planowany termin realizacji usługi marzec 2022r. – czerwiec 2022r. według 

harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

⎯ W ramach obowiązków eksperta niezależnego do oceny należeć będzie maksymalnie 80 

biznesplanów/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (każdy 

biznesplan/wniosek oceniany przez 2 niezależnych ekspertów).  

⎯ Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków                          

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

⎯ Wspólny kod CPV 79000000-4 - Usługi biznesowe. 

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU 

 

Wykonawca powinien spełniać łącznie poniższe warunki:  

a. Posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zadań określonych w 

opisie przedmiotu zatrudnienia:  tj. nie krótsze niż 1 rok doświadczenie w 

przeprowadzaniu ocen wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości/biznesplanów i/lub nie krótsze niż 1 rok doświadczenie w 

opracowywaniu biznesplanów i/lub nie krótsze niż 1 rok doświadczenie w prowadzeniu 

własnej działalności gospodarczej oraz bieżącą wiedzę nt. zasad zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

b. Nie być powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w 

szczególności na:  

⎯ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

⎯ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika                       

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  

⎯ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

⎯ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
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WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU 

  

⎯ Z postępowania wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w 

realizacji RPO WL 2014 – 2020 w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym 

mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

1. Miejsce składania ofert: Fundacja ”ECO” ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin. 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz 

przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca 

składania ofert.  

3. Oferta musi być złożona osobiście/przesłana pocztą na w/w adres do dnia 19.01.2022 r. 

do godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen 

rynkowych usługi i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 

warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę.  

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 

rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie.  

 

W załączonym Formularzu prosimy o wskazanie ceny jednostkowej brutto za przeprowadzenie 

oceny merytorycznej jednego kompletu dokumentów tj. biznesplan wraz z wnioskiem o 

przyznanie wsparcia pomostowego.  

 

Informujemy, że powyższa informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ma na 

celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi.  
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Załączniki:   

1. Formularz           

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ  

 

Dane Oferenta/tki/Imię i Nazwisko Oferenta/tki 

 

................................................................................ 

Numer telefonu  

................................................................................ 

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin  

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi pełnienia funkcji Eksperta 

niezależnego w ramach Komisji Oceny Wniosków (KOW) w Projekcie pt. „Biznes od zaraz” realizowanym w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią rozeznania rynku i spełniam wymagania w nim 

określone. 

oferta 

 

 

Cena oferowana jednostkowa*:  .………….…….….…. złotych brutto / ocena merytoryczna jednego kompletu 

dokumentów: biznesplan wraz z wnioskiem o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego (kwota 

słownie:………………………………..………….…………). 

 

 

* cena całkowita i ostateczna uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności budżetowe, które mogą 

wyniknąć z realizacji umowy. 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu; 

b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty 

podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie); 

c) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą 

przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na 

realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania; 

d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; 

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie 

są zgodne z prawdą.  

 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                      

                                                                        Data i podpis Oferenta/tki  

 


